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In cadul Strategiei de dezvoltare 2014-2020 se modifica urmatoarele:
CAPITOLUL IV – DIRECŢII DE DEZVOLTARE URBANĂ
PROIECTE PROPUSE PENTRU PERIOADA 2014-2020
Strategia de dezvoltare locală a comunei Corbi a fost concepută pentru a sprijini,
prin mijloace şi instrumente specifice administraţiei publice locale, atingerea obiectivelor
strategice de dezvoltare economico-socială ale localităţii, ale judeţului Argeş şi ale
regiunii, în concordanţă cu acţiunile prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare 20142020.
DIRECŢIA DE
DEZVOLTARE
Reabilitarea si
modernizarea
infrastructurii
de transport

ACŢIUNI PROPUSE

SURSE DE
FINANŢARE
1. Dezvoltarea infrastructurii
• Reabilitarea,
• Dezvoltare
redimensionarea şi
Regională (FEDR) şi
modernizarea/
Fondul Social
asfaltarea
European (FSE)
infrastructurii rutiere –
• Fondul
reţea stradală;
European Agricol de
• Modernizarea
Dezvoltare Rurală
staţiilor de transport
(FEADR)
existente pe raza
• IFI (instituţiile
comunei
financiare
• Reabilitarea/moder internaţionale) sau
nizarea străzilor locale, băncile internaţionale
aleilor pietonale
de investiţii (Banca
• Crearea/modernizar Europeană pentru
ea infrastructurii fizice Reconstrucţie şi
Dezvoltare, Banca
de bază (extinderea şi

OBSERVAŢII/
RECOMANDĂRI
- Pentru reabilitări şi
extinderi reţele de
transport (străzi,
drumuri, podeţe,
etc.) sau construire
variantă ocolitoare
se impune
necesitatea elaborării
următoarelor studii:
- Studiu de
fezabilitate,
- Studiu de trafic
rutier,
- Studiu
topografic,
- Studiu geologic,
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DIRECŢIA DE
DEZVOLTARE

Reabilitarea

ACŢIUNI PROPUSE

SURSE DE
FINANŢARE
îmbunătăţirea reţelei de Europeană de
drumuri de interes
Investiţii)
local, reabilitarea şi
• Fondurimodernizarea
programe
podurilor, podeţelor
guvernamentale
locale şi rigolelor
Buget local
stradale)
Buget de stat
• Modernizarea
Consiliul Judeţean
transportului public
prin amenajarea de
staţii şi extinderea
rutelor
• Program de
monitorizare a
traficului rutier, măsuri
pentru siguranţa
cetăţeanului
• Realizarea pistelor
speciale de transport în
şi între localităţi.
• Reconstruirea
vechilor trasee de
transport, prin
implicarea în proiectul
de construire a
transportului
interjudeţean, prin
Asociaţia Trans
Metropolitan Argeş
Programul
• Reabilitarea şi

OBSERVAŢII/
RECOMANDĂRI
- Studiu
hidraulic.

- Pentru reabilitare
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DIRECŢIA DE
DEZVOLTARE
clădirilor sedii de
instituţii publice,
învăţământ şi
sǎnǎtate

ACŢIUNI PROPUSE

dotarea
corespunzătoare a
unităţilor de
învăţământ, şcoli
generale şi grădiniţeş
• Identificarea
soluţiilor tehnice,
extinderea, reabilitarea
şi dotarea sediilor
instituţii publice;
• Reabilitarea
cabinetelor medicale
şcolare din comună;
• Dotarea
corespunzătoare a
acestor cabinete;
• Înfiinţarea unor
centre de zi, pentru
persoanele vârstnice şi
pentru elevi;
• Reabilitarea
Căminelor Culturale de
pe raza comunei;
Reabilitarea şi
• Reabilitarea şi
crearea unui sistem extinderea conductei
centralizat de
de aducţiune a reţelei
alimentare cu apă de distribuţie şi reţelei
şi de canalizare,
de canalizare
precum şi alte
• Extinderea reţelei
utilităţi publice
de canalizare din

SURSE DE
FINANŢARE
Operaţional
Regional finanţat
prin Fondul
European de
Dezvoltare
Regională
(FEDR)
Fonduri - programe
guvernamentale;

OBSERVAŢII/
RECOMANDĂRI
sedii de instituţii
publice, învăţământ
şi sănătate se impune
realizarea unor
expertize tehnice,
studii
de fezabilitate cu
documentaţiile
conexe.

Programul
Operaţional
Infrastructură Mare
- POIM

-Elaborarea unui set
complet de studii :
studiu de
fezabilitate,
studiu topografic,
studiu geotehnic,
studiu privind
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DIRECŢIA DE
DEZVOLTARE

ACŢIUNI PROPUSE

SURSE DE
FINANŢARE

localitate
• Exitinderea reţelei
de iluminat din
localitate
• Modernizarea
reţelei de iluminat prin
trecerea pe alte
categorii de corpuri de
iluminat pentru străzile
noi
• Modernizarea
conductelor de gaze
naturale
2. Creşterea competitivităţii economiei locale
Dezvoltarea
Programul
• Implementarea
structurilor de
Operaţional
axei LEADER ce
sprijinire a
Competitivitate încurajeazǎ
afacerilor şi a
POC
parteneriatul publiciniţiativelor private privat;
Programul Naţional
de Dezvoltare
• Stimularea
informării şi susţinerii Rurală - PNDR
Programul
iniţiativelor private,
Operaţional
cercetării şi inovării;
Regional - POR
• Diseminarea
• IFI (instituţiile
informaţiilor privind
fondurile de finanţare financiare
internaţionale) sau
pentru susţinerea
bănci
activităţilor
internaţionale de
productive;
investiţii (Banca

OBSERVAŢII/
RECOMANDĂRI
potabilitatea apelor
subterane din
sursele identificate,
studiu hidrologic,
studiu de
dimensionare
a perimetrelor de
protecţie sanitară,
tudio pedologic,
evaluarea impactului
asupra mediului.

-Realizare expertize
tehnice, studii de
piaţă, studii de
fezabilitate.
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DIRECŢIA DE
DEZVOLTARE

ACŢIUNI PROPUSE

SURSE DE
FINANŢARE
Europeană pentru
Reconstrucţie şi
Dezvoltare, Banca
Europeană de
Investiţii,
Banca Mondială,
Fondul
Monetar
Internaţional);
3. Protecţia mediului
Crearea unui
• Programe
• FEDR
sistem de
educaţionale privind
• Finanţarea
colectare selectivă a protecţia mediului
proiectului de
deşeurilor şi
• Urmărirea modului investiţii din bugetul
depozitare
de salubrizare a
de stat sau din
temporară a
localităţii,
bugetele locale,
acestora până la
reorganizarea modului potrivit prevederilor
depunerea lor în
de colectare a
art. 20 din Legea
deponia
deşeurior
finanţelor publice
finală
locale nr. 273/2006,
• Colectarea
cu modificările şi
selectivă a deşeurilor
completările
(salubrizarea
rezidurilor nemenajere ulterioare.
– deşeuri animale,
dezmembrări,
demolări, cu stabilirea
unor taxe speciale
pentru toate categoriile
de deşeuri)
4. Întărirea coeziunii sociale

OBSERVAŢII/
RECOMANDĂRI

- Aceste deziderate
vor completa
activitatea
Seviciului de
salubrizare
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DIRECŢIA DE
DEZVOLTARE
Modernizarea
spaţiilor
destinate
activităţilor
socioculturale
şi sportive

Dezvoltarea
serviciilor de
asistentă socială a
persoanelor aflate
în
dificultate
Îmbunătăţirea
serviciilor
de asistentă
medicală

ACŢIUNI PROPUSE

SURSE DE
FINANŢARE
Programul
• Identificarea
Operaţional
soluţiilor tehnice,
extinderea, reabilitarea Regional - POR
Programul
şi dotarea sediilor
cămine culturale şi de Operaţional Capital
Uman
bibliotecă;
IFI (instituţiile
• Dotarea
financiare
corespunzătoare a
acestei clădiri pentru a internaţionale) sau
bănci internaţionale
susţine toate
de investiţii (Banca
obiectivele socio Europeană pentru
culturale pe care le
Reconstrucţie şi
poate găzdui;
• Crearea şi dotarea Dezvoltare, Banca
Europeană de
corespunzătoare
Investiţii,
a unor centre de
Banca Mondială,
asistentă socială a
Fondul
persoanelor aflate în
Monetar
dificultate;
Internaţional);
• Reabilitarea şi
extinderea spaţiilor
având ca destinaţie
servicii de asistentă
medicală;
• Realizarea de
cursuri de educație
sanitară şi sexuală
pentru elevi;
• Dotarea cu
aparatură de

OBSERVAŢII/
RECOMANDĂRI
-Pentru reabilitare
sedii de instituţii
publice, învăţământ
şi sănătate se impune
realizarea unor
expertize tehnice,
studii
de fezabilitate cu
documentaţiile
conexe.
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DIRECŢIA DE
DEZVOLTARE

Dinamizarea vieţii
culturale a
comunei şi a
modalităţilor de
petrecere a
timpului liber

Reabilitarea si
punerea in valoare
a monumentelor
istorice si a
punctelor turistice
din localitate

Întărirea
capacităţii de
management
strategic şi de
planificare a
acţiunilor,

ACŢIUNI PROPUSE

SURSE DE
FINANŢARE

specialitate
performantă a tuturor
unităţilor sanitare din
localitate;
• Organizare şi
întocmire calendar
de manifestări şi
evenimente
culturale, festivaluri
anuale de promovare a
valorilor locale
(gastronomie, turism);
• Reabilitarea si
punerea in valoare a
ansamblului rupestru
de pe raza comunei
Corbi ce cuprinde:
Schitul Rupestru,
Ruinele Chiliilor
Rupestre, Biserica
Rupestra, Stanca
Schitului Sf. Apostoli,
Bisericuta de lemn.
5. Capacitate instituţională
Programul
• Îmbunǎtǎţirea
Operaţional
serviciilor oferite de
Capacitate
administraţia publicǎ
Administrativă
localǎ;
Programul
• Cursuri de
Operaţional Capital
perfecţionare a

OBSERVAŢII/
RECOMANDĂRI

Elaborarea de
studii
şi cercetări ce
vizează
îmbunătăţirea
capacităţii
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DIRECŢIA DE
DEZVOLTARE
raţionalizarea
furnizării
serviciilor locale şi
întărirea
managementului
resurselor
umane

ACŢIUNI PROPUSE

SURSE DE
FINANŢARE
personalului din cadrul Uman
aparatului propriu;
• Organizarea de
cursuri de pregǎtire
pentru reorientarea
fermierilor cǎtre
domenii agricole cu
cerinţǎ pe piaţǎ;
• Realizarea de
cursuri de management
de proiect.

OBSERVAŢII/
RECOMANDĂRI
administrative:
- Studiu pentru
realizarea
programului director
de
informatizare a
actului
administrativ pe
baza analizei SWOT
a
administraţiei
publice locale.
- Studii privind
îmbunătăţirea
capacităţii
decizionale
a administraţiei
publice locale.
- Studiu privind
optimizarea
circuitului
documentelor prin
crearea registraturii
electronice şi a unei
pagini de intranet.
- Studiu privind şi
arhivarea electronică
a actelor şi a
documentelor
administrative.
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CAPITOLUL V SURSE DE FINANŢARE
În vederea finanţării proiectelor care urmează a contribui la atingerea obiectivelor
strategiei, au fost identificate mai multe surse de finanţare, după cum urmează:

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Obiectivele tematice (OT) POR:
 Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării (OT 1)
 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol,
pescuitului şi acvaculturii (OT 3)
 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon în toate sectoarele (OT 4)
 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor (OT 6)
 Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore (OT 7)
 Promovarea ocupării forţei de muncă sustenabile şi de calitate şi sprijinirea
mobilităţii forţei de muncă (OT 8)
 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei (OT 9)
 Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii (OT 10)
 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă (OT 11)
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În concordanţă cu obiectivele tematice ale Programului operaţional Regional, se
identifică următoarele Axe Prioritare (AP):
Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
 Valoare alocată – 165 mil euro FEDR
 Tipuri de activităţi:
– crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic,
inclusiv dotare
 Potenţiali beneficiari – Entităţi juridice constituite care desfăşoară sau îşi creează o
infrastructură cu rol de transfer tehnologic
Axa Prioritară 3 - Eficienţă energetică în clădiri publice
 Valoare alocată – 300 mil euro FEDR
 Tipuri de activităţi:
– eficienţă energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a
acestora
 Potenţiali beneficiari – Autorităţi publice centrale şi locale
Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane
 Valoare alocată – 2.654 mil euro FEDR
 Tipuri de activităţi:
– eficienţă energetică a clădirilor rezidenţiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
– investiţii în iluminatul public
– măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de biciclişti/ achiziţie mijloace de
transport ecologice/ electrice, etc.)
– regenerarea şi revitalizarea zonelor urbane (modernizare spaţii publice,
reabilitare clădiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc.)
 Potenţiali beneficiari – Autorităţi publice locale – mediul urban
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Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural
 Valoare alocată – 300 mil euro FEDR
 Tipuri de activităţi:
– restaurarea, protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural
 Potenţiali beneficiari – Autorităţi publice locale, autorităţi publice centrale, ONG – uri,
unităţi de cult, parteneriate
Axa Prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională şi locală
 Valoare alocată – 900 mil euro FEDR
 Tipuri de activităţi:
– reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea,
directă sau indirectă cu reţeaua TEN T
– construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean
aflate pe traseul drumului judeţean respectiv
 Potenţiali beneficiari – Autorităţi publice locale (CJ)
Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului
 Valoare alocată – 95 mil euro FEDR
 Tipuri de activităţi:
– valorificarea economică a potenţialului turistic balnear
– valorificarea economică a potenţialului turistic cu specific local
– infrastructură turistică publică de agrement
 Potenţiali beneficiari – Autorităţi publice locale, parteneriate
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Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
 Valoare alocată – 400 mil euro FEDR
 Tipuri de activităţi:
– construcţia de spitale regionale
– reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene
de urgenţă
– reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii
medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
– construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de
intervenţie integrată
– reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără
componentă rezidenţială
– construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip
familial, locuinţe protejate etc.
 Potenţiali beneficiari – Autorităţi publice locale, furnizori de servicii sociale de drept
public şi privat, acreditaţi conform legii, parteneriate
Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor
defavorizate din mediul urban
 Valoare alocată – 90 mil euro FEDR
 Tipuri de activităţi:
– Acţiuni integrate prin:
• Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
• Investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi servicii sociale
• Stimularea ocupării – activităţi de economie socială
• Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare,

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI CORBI
JUDEŢUL ARGEŞ , ROMÂNIA
2014 – 2020

consiliere
 Potenţiali beneficiari – Unităţi administrativ - teritoriale (APL), furnizori de servicii
sociale de drept public şi privat, acreditaţi conform legii, ONG-uri
Axa Prioritară 10 - Dezvoltarea infrastructurii educaţionale
 Valoare alocată – 340 mil euro FEDR
 Tipuri de activităţi:
–

construcţia/reabilitarea/modernizarea/echiparea

infrastructurii

educaţionale

antepreşcolare (creşe), preşcolare (gradiniţe) şi a celei pentru învăţământul general
obligatoriu (şcoli I - VIII)
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii şcolilor
profesionale, liceelor tehnologice
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale universitare
 Potenţiali beneficiari – Unităţi administrativ - teritoriale (APL), instituţii de învăţământ
superior de stat

Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020 (finanţat din Fondul
european de dezvoltare regională)

POC propune soluţii nevoilor şi provocărilor legate de nivelul redus al
competitivităţii economice la nivel naţional, în special în ceea ce priveşte: (a) sprijinul
insuficient pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI)
(b) infrastructura subdezvoltată de TIC şi implicit servicii slab dezvoltate.
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Aceste două carenţe, alături de alte deficienţe structurale, ca de exemplu, mediul de
afaceri fragil sau productivitatea scăzută în industrie şi servicii, fac imposibilă utilizarea
potenţialului competitiv existent.
Prin intervenţiile sale, programul contribuie la creşterea competitivităţii şi la
dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin
consolidarea CDI. Totodată, programul contribuie, în mod indirect, la îmbunătăţirea unor
domenii precum educaţia, sănătatea şi cultura, dar şi la incluziune socială sau reducerea
sărăciei.
Alocarea financiară este repartizată astfel:
Programul Operaţional Competitivitate - 1,33 miliarde Euro:
• Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul
competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor: 797.872.340 euro (60% din POC)
• Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie
digitală competitivă: 531.914.894 euro (40% din POC)

Obiective specifice - Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi
inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor:
1.1. Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între
întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior
1.2. Îmbunătăţirea infrastructurilor de cercetare şi inovare (C&I) şi a capacităţilor
pentru a dezvolta excelenţa în materie de C&I şi promovarea centrelor de competenţă

Orientările principale ale Axei proritare 1:
• Susţine creşterea cercetării - dezvoltării şi inovării cu finanţare privată
• Promovează orientarea cercetării către piaţă
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• Este orientat în principal către patru domenii de specializare inteligentă:
1) bioeconomie
2) tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
3) energie, mediu şi schimbări climatice
4) eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
• Susţine cercetarea în sănătate, ca domeniu prioritar naţional
• Utilizează instrumente financiare (credite şi garanţii)
• Introduce susţinerea prin capital de risc (în premieră) pentru ideile inovative, de tip
seed şi pre-seed (accelerator)
• Sprijină cu prioritate înfiinţarea/dezvoltarea de infrastructuri CD în organizaţii de tip
cluster

Obiective specifice - Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
(TIC) pentru o economie digitală competitivă:
2.1. Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru guvernare electronică, elearning, incluziune
digitală, cultură online şi e-sănătate;
2.2. Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de
TIC;
2.3. Extinderea conexiunii în bandă largă şi difuzarea reţelelor de mare viteză,
precum şi sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente şi a reţelelor pentru economia
digitală.

Orientările principale ale Axei proritare 2:
• Patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:
a) e-guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing şi social media
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b) TIC în educaţie, incluziune socială, sănătate şi cultură
c) e-Comerţ, inovare în TIC
d) Infrastructura de bandă largă şi servicii digitale
• Orientare către principii de tipul e-guvernare 2.0, servicii publice online, în forme
intuitive şi evenimente de viaţă

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (finanţat din Fondul Social
European)
PO Capital Uman susţine creşterea economică incluzivă, prin investiţii în:
 Încurajarea ocupării şi a mobilităţii forţei de muncă, în special în rândul tinerilor şi a
persoanelor situate în afara pieţei muncii
 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
 Susţinerea educaţiei, dezvoltarea competenţelor şi încurajarea învăţării pe tot
parcursul vieţii
În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe
Prioritare, cărora le corespund 11 priorităţi de investiţii:

Axa Prioritară
AP 1 Iniţiativa locuri
de muncă pentru tineri

Prioritate de investiţii
Prioritatea de investiţii integrarea durabilă pe
piaţa forţei de muncă a tinerilor, în special a celor care
nu au un loc de muncă,
care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv
a tinerilor care se confruntă cu riscul
excluziunii sociale şi a tinerilor din comunităţile
marginalizate, inclusiv prin implementarea garanţiei
pentru tineri
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Axa Prioritară

Prioritate de investiţii
Prioritatea de investiţii integrarea durabilă pe piaţa forţei
AP 2 Îmbunătăţirea
de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc
situaţiei tinerilor din
categoria NEETs (not in de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare,
inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii
education, employment
sociale şi a tinerilor din comunităţile marginalizate,
or training)
inclusiv prin implementarea garanţiei pentru tineri
Prioritatea de investiţii acces la locuri de muncă pentru
AP 3 Locuri de
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru
muncă pentru toţi
persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de
lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de
angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi
sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă
Prioritatea de investiţii activităţi
independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi,
inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi
mici şi mijlocii inovatoare
Prioritate de investiţii adaptarea la schimbare a
lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor
Prioritatea de investiţii modernizarea instituţiilor pieţei
forţelor de muncă, precum serviciile publice şi private de
ocupare a forţei de muncă şi îmbunătăţind satisfacerea
nevoilor pieţei forţelor de mună, prin măsuri de stimulare
a mobilităţii transnţionale a lucrătorilor şi prin programe
de mobilitate şi printr-o mai bună cooperare între
instituţii şi părţile interesate relevante
Prioritatea de investiţii creşterea accesului egal la
învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupele de
vârstă în cadre formale, nonformale şi informale,
actualizarea cunoştinţelor, a competenţelor şi a
aptitudinilor forţei de muncă şi promovarea unor
parcursuri de învăţare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesională şi validarea competenţelor dobândite
Prioritatea de investiţii Integrarea socio-economică a
AP 4 Incluziunea
comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii
socială şi combaterea
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Axa Prioritară
sărăciei

AP 5 Dezvoltare
locală plasată sub
responsabili-tatea
comunităţii

Prioritate de investiţii
Prioritate de investiţii Promovarea antreprenoriatului
social şi a integrării profesionale în întreprinderile sociale
şi promovarea economiei sociale şi solidare pentru a
facilita accesul la locuri de muncă
Prioritatea de investiţii creşterea accesului la servicii
accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv
asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general
Prioritatea de investiţii Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii

Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM)
Alocare financiară, inclusiv rezervă de performanţă 9,4 mld. euro, din care:
• 2.483.527.507 - FEDR
• 6.934.996.977 - Fondul coeziune
Obiective Tematice (OT) POIM:
 Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore (OT 7)
 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor (OT 6)
 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
(OT 5)
 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de

carbon

în

toate

sectoarele

(OT

4)
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POIM 2014-2020 cuprinde nouă Axe Prioritare:
Transport
• AP1 - Dezvoltarea reţelei TEN-T pe teritoriul României - Dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurii rutiere (autostrăzi, drumuri naţionale, drumuri expres),
feroviare şi navale pe reţeaua TEN-T
• AP2 - Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN-T - Stimularea
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TENT, inclusiv a nodurilor multimodale (autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale, inclusiv
variante de ocolire, infrastructură feroviară prin electrificări şi dotare cu material rulant,
infrastructură portuară şi aeroportuară)
• AP3 - Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul - Transport
intermodal, siguranță rutieră, reducerea impactului asupra mediului, infrastructură
modernizată la punctele de frontieră, eficientizarea sistemului de transport
Mediu şi schimbări climatice
• AP4 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
• AP5 - Protejarea şi conservarea biodiversităţii, decontaminarea siturilor poluate istoric
şi monitorizarea calităţii aerului
• AP6 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor
Energie curată şi eficienţă energetică
• AP7 - Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon
• AP 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor
naturale
Infrastructură în regiunea Bucureşti – Ilfov
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AP 9 - Dezvoltarea infrastructurii urbane în Bucureşti - Ilfov - Dezvoltarea
infrastructurii de transport urban subteran în Bucureşti - Ilfov prin extinderea magistralelor
de metrou şi modernizarea reţelei existente, achiziţionarea de material rulant pentru noile
tronsoane de metrou

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (finanţat din
Fondul Social European)

Obiectiv Tematic (OT) POCA:
 Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor interesate şi
eficienţa administraţiei publice

În concordanţă cu obiectivele tematice ale Programul Operaţional Capacitate
Administrativă, se identifică următoarele Axe Prioritare (AP):
Axa Prioritară 1 - Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor
administrative şi judiciare
 Valoare alocată – 326,38 mil euro FSE
 Obiectiv specific 1.1 - Dezvoltarea planificării strategice, a bugetării pe programe
şi a practicilor de coordonare/cooperare/consultare în administraţia publică
centrală
 Tipuri de activităţi:
– Dezvoltarea şi implementarea de politici, strategii şi de mecanisme de
monitorizare şi evaluare a acestora;
– Dezvoltarea de sisteme şi instrumente de management (al calităţii, al
performanţei, al bugetării pe programe, al riscului etc.);
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– Dezvoltarea de mecanisme de consultare şi participare a părţilor
interesate în procesul decizional.
 Potenţiali beneficiari – Autorităţi ale administraţiei publice centrale; Autorităţi
administrative

autonome;

SGG/Cancelaria

Primului

Ministru;

Universităţi,

Organizaţiile non-guvernamentale, Partenerii sociali.

 Obiectiv specific 1.2 - Dezvoltarea şi implementarea de politici şi instrumente
moderne de management al resurselor umane
 Tipuri de activităţi:
– Identificarea şi/sau crearea de metode inovative de asigurare a
managementului resurselor umane;
– Simplificarea proceselor de recrutare, selecţie, evaluare, formare,
perfecţionare, evidenţă în sistemul administraţiei publice;
– Dezvoltarea sistemului de monitorizare şi control al politicilor de resurse
umane în mod unitar şi coerent;
– Elaborarea şi implementarea de standarde ocupaţionale/de competenţă;
 Potenţiali beneficiari – Autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; Structurile
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale; Universităţi.

 Obiectiv specific 1.3 - Îmbunătăţirea eficienţei sistemului judiciar
 Tipuri de activităţi:
– Dezvoltarea/realizarea de analize/ evaluări/ strategii/ instrumente/ mecanisme/ proceduri
etc., precum şi formarea profesională a personalului din cadrul instituţiilor din sistemul
judiciar;
– Formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar;

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI CORBI
JUDEŢUL ARGEŞ , ROMÂNIA
2014 – 2020

– Elaborarea de ghiduri, manuale, diverse materiale documentare etc.;
– Elaborarea şi implementarea de standarde ocupaţionale/de competenţă;
 Potenţiali beneficiari – Instituţii din sistemul judiciar; Autorităţi administrative
autonome; ONG-uri.
Axa Prioritară 2 - Administraţie publică şi sistem judiciar eficace şi
transparente
 Valoare alocată – 204,68 mil euro FSE
 Obiectiv specific 2.1 - Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetăţeni şi
mediul de afaceri la nivel local
 Tipuri de activităţi:
– Identificarea şi implementarea de măsuri de îmbunătăţire a proceselor interne şi a
procedurilor de lucru pentru eficientizarea gestionării furnizării serviciilor publice;
– Aplicarea standardelor de cost şi de calitate pentru toate serviciile publice;
– Dezvoltarea şi promovarea implementării sistemelor de ghişeu unic;
– Promovarea bunelor practici în administraţia publică şi încurajarea schimbului de
experienţă, a networking-ului între entităţile publice cu privire la gestionarea furnizării
serviciilor publice;
 Potenţiali beneficiari – Autorităţi ale administraţiei publice locale; Structurile asociative
ale autorităţilor administraţiei publice locale; Asociaţii de dezvoltare intercomunitare;
Universităţi; ONG-uri; Partenerii sociali.

 Obiectiv specific 2.2 - Creşterea transparenţei, integrităţii şi responsabilităţii la
nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice
 Tipuri de activităţi:
– Îmbunătăţirea cadrului legal şi operaţional care reglementează regimul
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incompatibilităţilor, conflictul de interese şi a normelor deontologice
pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice;
– Creşterea transparenţei privind atât obligaţiile şi drepturile instituţiilor
publice, cât şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor privind serviciile
publice (ex. carta serviciilor publice, ghiduri pentru beneficiarii serviciilor
publice);
– Dezvoltarea şi implementarea de măsuri privind reducerea corupţiei (ex.
organizarea de campanii de educaţie publică, realizarea de sondaje privind
percepţia publică în materie de corupţie, analize, studii etc.);
 Potenţiali beneficiari – Autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale; Structurile
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale; Autorităţi administrative
autonome; Universităţi; ONG-uri.

 Obiectiv specific 2.3 - Îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor furnizate de
sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la
nivelul acestuia
 Tipuri de activităţi:
– Îmbunătăţirea sistemului de asistenţă juridică prin dezvoltarea şi aplicarea
de politici îmbunătăţite de acordare a asistenţei judiciare şi de evaluare a
calităţii asistenţei;
– Îmbunătăţirea accesului la jurisprudenţă în mediul on-line, îmbunătăţirea
accesului la dosarele de judecată (e-file), îmbunătăţirea continuă a
aplicaţiilor informatice existente;
– Organizarea de campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare
a justiţiabililor, elaborarea de ghiduri/materiale informative cu privire la

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI CORBI
JUDEŢUL ARGEŞ , ROMÂNIA
2014 – 2020

prevederile noilor coduri, drepturile justiţiabililor etc.;
 Potenţiali beneficiari – Instituţii din sistemul judiciar; Autorităţi administrative
autonome; ONG-uri.

Axa Prioritară 3 - Asistenţă tehnică
 Valoare alocată – 22,13 mil euro FSE
 Tipuri de activităţi:
– Asigurarea suportului necesar Autorităţii de Management pentru implementarea
diferitelor etape ale PO CA;
– Activităţi de publicitate şi informare specifice PO CA;
 Potenţiali beneficiari – Autoritatea de management a PO CA
Programul naţional de dezvoltare rurală 2014 - 2020 (finanţat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală)

Obiectivele PNDR:
 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole
 Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice
 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale
Îndeplinirea obiectivelor strategice din PNDR 2014-2020 se va realiza prin 6
priorităţi de dezvoltare rurală.
Priorităţile de dezvoltare rurală:
 Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în
zonele rurale
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 Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovative şi a gestionării
durabile a pădurilor
 Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea
produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură
 Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură
şi silvicultură
 Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie
cu emisii reduse de carbon şi rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol,
alimentar şi silvic
 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele
rurale
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 va avea 14 măsuri de
dezvoltare rurală - 9,363 mld euro (8,015 mld FEADR şi 1,347 mld contribuţie
naţională).

